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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Side 3 af 2522-08-2022

http://www.socialstyrelsen.dk/


Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Rusmiddelcenter Holbæk

Hovedadresse Birkevænget 4
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf.: 72369582
E-mail: karan@holb.dk
Hjemmeside: https://misbrugogforsorg.holbaek.dk/

Tilbudsleder Karina Antonsen

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141
Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne

Pladser i alt 220

Målgrupper Alkoholmisbrug
Dømt til strafferetslig foranstaltning
Stofmisbrug

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Karen Rude
Per Schnedler Clausen

Tilsynsbesøg 20-04-2022 08:30, Anmeldt, Rusmiddelcenter Holbæk

Afdeling   Målgrupper
Pladser i alt
  Afdelinger  

Rusmiddelcenter Holbæk Alkoholmisbrug, Dømt til strafferetslig
foranstaltning

110 Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL
§141

Rusmiddelcenter Holbæk -
Ambulant Stof

Dømt til strafferetslig foranstaltning,
Stofmisbrug

110 Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 –
Voksne
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Basisinformation (Afdelinger)
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I forlængelse af driftsorienteret tilsyn 2022 har tilbuddet ansøgt om, og fået godkendt, en væsentlig ændring i form af en sammenlægning med
Holbæk kommunes andet rusmiddelbehandlingstilbud, Sofiehuset. Denne rapport er en samlet rapport for de tidligere to tilbud, som fremadrettet
er et tilbud under navnet Rusmiddelcenter Holbæk. Tilsynsdatoer på henholdsvis Rusmiddelcenter Holbæk og det nu tidligere Sofiehuset var 20. og
26. april 2022. 

 

Det er Socialtilsynets samlede konklusion at, begge enheder i tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn. Det er endvidere Socialtilsynet vurdering, at begge enheder i tilbuddet, i nogen eller høj grad,
lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodels syv temaer, kriterier og indikatorer. Vurderingen er foretaget i sammenhæng med de nationale
retningslinjer for god rusmiddelbehandling, målgruppens generelle behov og de opsatte mål for borgeren samt tilbuddets målsætning.
Driftsorienteret tilsyn 2022 blev gennemført som to selvstændige tilsyn på tilbuddet afdelinger, og derfor er samtlige af Kvalitetsmodellens temaer,
kriterier og indikatorer i denne rapport opdateret ud fra en samlet vurdering af de to tilsyn.

Tilbuddet fremstår samlet set  fortsat veldrevet med en kompetent ledelse og engagerede og kvalificerede medarbejdere. 

Der har ved dette tilsyn været gennemgående spørgsmål i interview med leder, medarbejder og borgere indenfor Kvalitetsmodellens temaer,
ligesom der har været uddybende spørgsmål til henholdsvis borgere, medarbejdere og ledelse indenfor konkrete/relevante udvalgte temaer for de
enkelte enheder i tilbuddet. De interviewede borgere gav på begge enheder udtryk for en generel tilfredshed med den faglige tilgang i forhold til
deres rusmiddeludfordringer.

Der er fra ledelses side, og med opbakning fra medarbejderne, fokus på kontinuerlig opkvalificering af kompetencerne i tilbuddet som helhed,
implementering af strukturer, der skal understøtte en ensartet kvalitet i den borgerrettede indsats, samt implementeringen af De Nationale
retningslinjer for god rusmiddelbehandling i tilbuddet. 

 

Tilbuddets økonomi giver ikke anledning til bemærkninger.

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

tilsyn 2022 tema 3, tema 6 + udviklingspkt. i tema 2  og indikator 9d 
Rapport sammenskrives med dagbehandlingen Sofiehuset - de to tilsyn er afholdt indenfor en uge, og tilbuddet har i en VÆ ansøgt om at 
sammenlægge tilbuddene til ét tilbud. Det betyder at samtlige 7 temaer i Kvalitetsmodellen gennemskrives/opdateres
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet tilbyder en faglig indsats for at hjælpe borgerne i beskæftigelse. Tilbuddets er et ambulant
misbrugsbehandlingstilbud, dagbehandling og ungebehandling, hvor der primært arbejdes med behandling af misbrugsproblemer. I tilbuddets
ambulante ungebehandling er der et fokus rettet mod at støtte den unge i forhold til fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse. I
dagbehandlingen er der som led i behandlingsplanen og borgerens overordnede plan og målsætning fokus på uddannelse og arbejde efter endt
behandling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har de relevante kompetencer og ressourcer til at støtte borgerne ift. Uddannelse og beskæftigelse i et relevant
koordineret samarbejde med øvrige aktører. I følge borgerne ydes der efter deres ønske, relevant støtte fra tilbuddets medarbejdere i arbejdet med
kontakten til Jobcentret og afsøgning af ønsker om uddannelse og beskæftigelse.

Særligt i forhold til borgere på kontanthjælp tilknyttet Jobcentret er der fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med rusmiddelcentret.
En del borgere i alkoholbehandling er fortsat i job/uddannelse og behandlingen tilrettelægges efter dette. Samlet set vurderer tilsynet, at tilbuddet
understøtter uddannelses og beskæftigelses perspektiverne hos borgerne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet  understøtter borgernes potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddets brede målgruppe,
omhandler både substitutionsbehandling med en relativ høj andel af borgere, der modtager pension, til borgere i alkoholbehandling, der for en
større andels vedkommende fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet. Borgerne fortæller at de er med til at formulere deres plan, og uddannelse eller
beskæftigelse indgår når de ønsker det.

Medarbejderne oplyser, at de opfordrer borgerne til at have kontakt med jobcentret, hvis de ikke er i beskæftigelse.  Tilbuddet opstiller ikke
beskæftigelsesrettede mål for borgerne, hvis ikke borgeren ønsker det, men tilbuddet bestræber sig på at tilrettelægge behandlingsindsatsen så
den understøtter beskæftigelsesindsatsen fra jobcentret. Der er for dag og ungebehandling et samarbejde med myndighed, hvor der er en
beskæftigelsessag eller en familie sag. Her arbejdes fleksibelt med en mere beskæftigelsesrettet indsats/ sammenhængende borgerforløb.

Tilbuddets ydelser i forhold til alkoholbehandling tilrettelægges således, at borgeren i videst muligt omfang kan fastholde eller påbegynde arbejde
og uddannelse. Der har tidligere været "udstationeret" en rusmiddelbehandler i Jobcentret i forbindelse med koordinering af en samlet handleplan
mellem beskæftigelsesindsatsen og rusmiddelbehandlingen, men dette er ikke længere tilfældet, dog fortsætter det gode samarbejde mellem
rusmiddelbehandling og beskæftigelsesindsats som blev opbygget under 'udstationeringen'.
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet har tilrettelagt visitationen og de første samtaler med borgeren  således at der opstilles konkrete planer for arbejde eller uddannelse for
de borgere, hvor det er relevant fra behandlingsstart.  I ungebehandlingen er der er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og
ungebehandlingen. Der arbejdes meget på, at understøtte den unge i, at fastholde deres uddannelse. De brugere af tilbuddet som socialtilsynet
taler med, beskriver at de i samarbejde med personalet har opstillet mål for beskæftigelse, i det omfang det giver mening.

Det er dog fortsat i høj grad borgerens ønsker, der styrer de konkrete og individuelle mål i forhold til indikatorteksten.  Borgere finder
indikatorteksten mindre relevant i forhold til deres egne formulerede mål med behandlingen.

Det ses i nogen grad, at et beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigt perspektiv indgår i tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen i forhold til
borgerne.

Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Tilbuddene er forskellige, for  dagbehandling er borgerne i et fast dagtilbud flere dage om ugen, hvorfor uddannelse eller beskæftigelse er svær at
deltage i. 

Blandt de borgere der modtager ambulant behandling efter SUL § 141 (alkoholbehandling) er andelen af borgere i beskæftigelse højere end de
borgere der modtager støtte efter SEL § 101 (stofbehandling) med sideløbende substitutionsbehandling efter SUL § 142. Blandt sidstnævnte er
andelen højere i forhold til samværs- og aktivitetstilbud. Der er ikke et opgjort et samlet tal i tilbuddet, og bedømmelsen beror derfor på udsagn fra
medarbejdere og ledelse. For ungebehandlingen arbejdes der meget for at fastholde deres uddannelse
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed med udgangspunkt i den enkelte borgers
behov. Der arbejdes med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og mål. Borgerne er medinddraget i opstillingen af målene og evalueringen af
dem. Målene er beskrevet ind i en ramme, hvor beskæftigelse, netværk og familie  indgår. Borgerne er medinddraget i opstillingen af målene og
evalueringen af dem. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i en vis grad benytter det omgivende samfund i arbejdet med borgernes
sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne internt i dagbehandlingen danner en vis form for netværk, hvor de oplever at kunne søge støtte og vejledning
hos hinanden uanset hvor i behandlingsforløbet, de befinder sig. . I Dagbehandlingen arrangeres der løbende ture ud af huset, i teateret, på
fisketur i biografen m.m. yderligere inviteres andre grupper, så som NA og AA ind i husets lokaler.

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der foregår et respektfuldt og relevant arbejde i forhold til borgernes sociale relationer uden for tilbuddet
herunder familie og venner. På tilbuddet er der relevant fokus på at udvide og styrke borgerne i forhold til relationer og selvstændighed. Ligesom
der foregår et relevant samarbejde med borgernes familie, hvor det er muligt.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad, indenfor tilbuddets rammer, kan afsøge hvordan de bedst understøtter borgernes kompetencer i
forhold til at indgå i sociale relationer. 

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet, gennem planlægning og samtaler,  på relevant vis styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed
med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Medarbejderne fortæller at de forsøger at motivere borgerne til at finde nye sociale
netværk uden for misbrugsmiljøet.

Det fremgår af udtalelser fra borgere og personale at behandlingen har fokus på relationskompetencer og selvstændighed, herunder selvværd,
skyld og skam. Socialtilsynet vurderer, at borgerne internt i dagbehandlingen indgår i et fælles socialt netværk, hvor andre sociale aktiviteter end
gruppebehandlingen eks. fisketure, sommerfester, madlavning m.m. danner netværk, hvor de oplever at kunne hente støtte hos hinanden.

Socialtilsynet vurderer, at der i ungebehandlingen er fokus på at understøtte borgerne i at opnå selvstændighed og sociale kompetencer,  fordi 
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og ungebehandlingen vægtes højt. Der er fokus på de pårørende, misbruget ses som et symptom
eller en coping strategi, for andre problemstillinger.

Tilbuddets medarbejdere har i mindre grad mulighed for at følge borgere til samværstilbud - men kan deltage i et motivationsforløb ved at følge
borgeren til øvrige kommunale aktiviteter. Der faciliteres ikke egentlige sociale aktiviteter i regi af det ambulante misbrugstilbud.  

Tilbuddet arbejder med inddragelse af pårørende i borgerens behandling, og medarbejdere fra tilbuddet stiller sig til rådighed for kollegial sparring
for andre afdelinger. Tilbuddet tilbyder forløb for pårørende. Det kan både være forløb i gruppe og individuelt.     
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på at både borgere, ledelse og medarbejdere oplyser, at tilbuddet konstant arbejder med borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed, da dette er afgørende for succes i behandlingen.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i individuelle samtaler såvel som
i gruppeforløb. Er borgeren motiveret herfor, tilbydes gruppebaseret social behandling i form af dagbehandling.  Tager borgeren imod dette tilbud
bliver borgeren gennem samvær og gruppebaserede behandlingstiltag sammen med andre, trænet i at indgå i sociale relationer.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne indgår i  sociale aktiviteter i det omgivende samfund sideløbende med den ambulante behandling og dagbehandlingen. Tilbuddet er dels
et ambulant behandlingstilbud, der ikke faciliterer sociale aktiviteter. Borgerne opfordres i deres kontakt med tilbuddet til at indgå i sociale
aktiviteter i det omgivende samfund, og det sker  i den udstrækning borgerne formår og ønsker det. Dagbehandlingen lægger beslag på både tid og
mentale ressourcer for borgerne – men motion og fysisk træning prioriteres og understøttes som aktivitet udenfor tilbuddet. Derudover  lever
borgerne deres liv udenfor tilbuddet. Der er stor forskel på hvor meget den enkelte borger engagerer sig i aktiviteter i det omgivende samfund, og
en del af forklaringen herpå  findes ifølge personalet i, hvilken rusmiddelproblematik borgeren er indskrevet i behandling for. Generelt indgår
borgerne i stofbehandling i mindre grad end borgerne indskrevet i alkoholbehandling i sociale aktiviteter i den omgivende samfund.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar, men forholdsvis bred målgruppe, der omfatter borgere med stof- eller alkohol afhængighed, som har brug
for en særlig behandlingsmæssig og/eller social indsats. Det er Socialtilsynets vurdering, at der anvendes relevante metoder og faglige tilgange til
målgruppens behandlingsbehov. Borgerne henvender sig som udgangspunkt selv til tilbuddet, som prioriterer at borgerne,  i overensstemmelse
med deres ønsker og behov, har indflydelse på tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen. Dette gøres blandt andet ved at borgerne altid inddrages
i udarbejdelse af behandlingsplan.

Medarbejderne på begge matrikler i tilbuddet har fokus på at facilitere en helhedsorienteret indsats i forhold til borgerens fysiske og mentale
sundhed og trivsel indenfor fastsatte rammer, og borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser.

Tilbuddet har fokus på en god modtagelse og på konflikthåndtering, hvilket er med til at afhjælpe og nedtrappe eventuelle konfliktsituationer. I
tilbuddet arbejdes der fortsat med implementering af De Nationale retningslinjer for god rusmiddelbehandling efter at tilbuddet har deltaget i et
forløb under Socialstyrelsen omkring dette.  I kommunen arbejdes der med: Sammenhængende borgerforløb, hvilket Rus-middelcentret også er en
del af. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynet vurdering, at tilbuddet samlet set arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse. Ud fra interview med leder, medarbejdere og
borgerne vurderes det, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder. Den personlige og autentiske relation vægtes høj blandt
medarbejderne og af borgerne på begge tilbuddets matrikler. Socialtilsynet vurderer, at der blandt de interviewede medarbejdere er opbakning til
en struktur, der sigter mod mere konsistent behandlingsindsats på tværs af medarbejderne. Denne proces er, ifølge ledelsen,  et formuleret fokus-
og udviklingspunkt for tilbuddet. Der er opsat en struktur i tilbuddet, der skal sikre at der følges op og evalueres i teams hver 3. måned for hver
borger, med henblik på kvalitetssikring og erfaringsopsamling og vidensdeling. 

Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
For begge enheder i tilbuddet gør det sig gældende, at de borgere tilsynet talte med ved tilsynet var der overordnet enighed om, at de faglige
tilgange var relevante i forhold til deres individuelle mål. Borgerne gav udtryk for at det var godt at der var flere tilgange fordi indsatsen derfor
kunne være relevant for flere borgere. I følge medarbejderne anvendes en blanding af kognitive- systemiske og løsningsfokuserede metoder og MI.
i forhold til den yngre el af målgruppen arbejdes der inspireret af MOVE-metoden, med anvendelse af screeningsredskaber, men uden
gavekort. Dette fremgår ligeledes af tilbuddets egne oplysninger på Tilbudsportalen.

Ledelsen har fokus på at tilbuddet skal udvikle og vedligeholde en metodebevidsthed, og har truffet aktive valg i forhold til hvilke metoder der
anvendes, ud fra et kendskab til hvilke metoder, der er relevante for målgruppen. 

Medarbejderne giver udtryk for at der opleves en ændring i målgruppen, så der nu også er borgere i tilbuddet, der ikke profiterer optimalt af den
kognitivt funderede tilgang, men der er både fra medarbejder- og ledelsesside en relevant opmærksomhed i forhold til afsøge metoder, der
imødekommer denne borgergruppes behov.

Overordnet set arbejder tilbuddet indenfor rammerne af en kommunal rehabiliteringsindsats, men det er tydeligt at der stadig pågår en proces i
forhold til at få samlet tilbuddet metodisk, og få tilbuddet integreret med øvrige tilbud der er relevante i den helhedsorienterede kommunale
rehabiliteringsindsats. .
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Indikator 3.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Strukturen i tilbuddet lægger op til at alle forløb evalueres hver 3. måned på baggrund af de opstillede mål, og at dette foregår på tværfaglige
teammøder. Den efterfølgende opfølgning efter udskrivningen er implementeret i tilbuddet.

Rammerne for et mere systematisk arbejde med mål og resultater og læring er sat op, og arbejdet med at udfylde rammen pågår. Fra ledelsens
side er der fokus på det kvalitetsløft der vil kunne opnås gennem en mere målrettet implementering af de Nationale Retningslinjer for god
rusmiddelbehandling. Socialtilsynet ser endnu ikke en helt indarbejdet systematik i forhold til alle borgerne i forhold til dokumentation af konkrete,
klare handlingsanvisende mål.

Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet har gennem en årrække fokuseret på at styrke det konkrete samarbejde med behandlingspsykiatrien for borgere med dobbelt diagnoser,
og  har derudover et bredt samarbejde med relevante aktører i forhold til opfyldelse af borgernes mål. Tilbuddets nye organisatoriske
tilhørsforhold forventes at kunne bidrage yderligere i positiv retning mod at kunne inddrage relevante eksterne aktører i den helhedsorienterede
indsats i forhold til at borgerne når deres mål. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Der er fokus på sundhed og trivsel i tilbuddet. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med socialfagligt og sundhedsfagligt personale og
læge. Der er særligt fokus på koordinering af den sociale og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger i tilbuddet, men også i forhold til sikre
at tilbuddets indsats koordineres i forhold til andre eksterne sundhedsydelser.

Tilbuddets generelle tilgang til borgerne er tilrettelagt så der skabes størst mulig trivsel for den enkelte borger, og bygger på respekt og
anerkendelse. Kommunikationen og arbejdstilrettelæggelsen er konfliktforebyggende, så  der i videst muligt omfang tages højde for mulige
konfliktsituationer i tilrettelæggelse af dagen. Opløb til mulige konflikter søges løst af dialogens vej.

 

Der benyttes værktøjer og metoder som Kognitiv terapi, MI, TEM , Ungmap,  og MOVE.

 

Tilbuddets pædagogiske indsats er tilrettelagt så den forebygger magtanvendelser og overgreb. Tilbuddet har en beredskabsplan ift. vold og
sikkerhed. Planen er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Dette sker bl.a. via den kontinuerlige
inddragelse i udarbejdelse og evaluering af behandlingens forløb og temaer. Borgerne kan ændre i deres individuelle mål og komme med forslag
til behandlingstemaer i de individuelle forløb eller gruppen. Der er i dagbehandlingen mulighed for at komme med forslag til fællesaktiviteter, så
som teaterture, biografture og fisketurer i gruppen, og disse forsøges så vidt muligt efterlevet.

I de individuelle forløb har borgerne udstrakt medindflydelse på både indholdet i behandlingen og rammerne for dette. Hvilket tydeligt reflekteres i
de forskellige måder hvor på individuelle samtaler kan afholdes, eksempelvis ved at gå en tur, hvis borgeren har svært ved at sidde stille. 

Borgeren tager altid aktivt del i behandlingstilrettelæggelsen og udarbejdelsen af sociale behandlingsplaner. Tilbuddets medarbejdere understøtter
borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv.  Borgerne i substitutionsbehandling oplever sig ikke altid hørt og forstået i forhold til den
sundhedsfaglige del af behandlingen, der er underlagt lægefaglige retningslinjer.

Borgere der modtager social behandling for en rusmiddelproblematik er overordnede positive og oplever, at de inddrages og bliver lyttet til.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Borgerne, som Socialtilsynet taler med er overordnede enige om at de bliver hørt, respekteret og anerkendt i forhold til de socialfaglige ydelser de
modtager i tilbuddet, borgerne oplever en anerkendende og respektfuld kommunikation, både borgere imellem og med medarbejdere.

Medarbejderne er gode til at styre samtaler, sikrer at alle kommer til orde, er konfliktnedtrappende, der er omsorg og go vejledning.  Er der noget
man ikke kan, i de individuelle samtaler eller i gruppen, bliver det respekteret. 

Borgerne oplever også at der altid er mulighed for at man kan tale om mere private ting med ens kontaktperson i enerum.

Der efterspørges et bedre samspil mellem den sundhedsfaglige og socialfaglige behandlingsindsats. 
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Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne oplyser, at de i høj grad har indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv og deres sociale behandling. Tilbuddet er tilrettelagt, så
borgerne også uden forudgående aftale kan få råd og vejledning indenfor det sociale område. Borgerne inddrages i deres opholdsplan og definerer
selv målene i disse, ligesom de til hver en tid kan ændre deres mål.

I interview med borgere og medarbejder beskrives det, at borgerne har mulighed for at komme med forslag til behandlingstemaer. I de individuelle
forløb kan der laves aftaler efter borgerens ønsker og behov.

Den del af den samlede behandlingsindsats, der omhandler medicinudleveringer og lægekonsultationer, tilrettelægges ud fra sundhedslovens
bestemmelser og ud fra sikkerhedsmæssige vurderinger, og borgerne oplever i mindre grad at have indflydelse på denne del af deres behandling.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer ud fra samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet i vid udstrækning understøtter borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at borgeren med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddets
sundhedspersonale består af  sygeplejersker og læger. Ligesom tilbuddet har et samarbejde med psykolog, egen læge med flere ved behov.

Tilbuddet har læge tilstede 1 gang om ugen til borgere i alkohol og stofbehandling.

Der er i tilbuddet en mulighed for at benytte et fitnesscenter, men her problematiserer borgerne at de skal skrive sig i en bog, og dermed afsløre at
de kommer fra misbrugs behandlingen.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne oplyser, at de trives i tilbuddet. Borgerne oplever, at de kan gå til medarbejderne "hvis der er behov for det" og at medarbejderne har tid
og rum til en snak. Medarbejdernes tilgængelighed og dét, at borgerne oplever, at medarbejderne er dygtige til det, de gør, medvirker til at skabe
tryghed hos borgerne. Fra dagbehandlingen på tilbuddet fortæller borgerne, at samværet i grupperne et fast holdepunkt i hverdagen og at dette
betyder noget for deres trivsel.  

Der beskrives af borgere i det ambulante misbrugstilbud lidt forbehold i forhold til venterummet ved medicinudlevering, og i perioder forhøjet
sikkerhedsberedskab eller konflikter mellem borgere. En borger udtrykker, at det kan opleves som belastende at møde andre borgere med svære
misbrugsproblematikker. Særligt under nedtrapningsforløb, hvor mange er særligt følsomme og har brug for at undgå "stofsnak", misbrugsadfærd

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.b
Ledelsen oplyser, at der er et godt samarbejde med privatpraktiserende læger hvis borger ønsker dette og giver samtykke. For den enkelte borger
sker gennemgang af den sundhedsfaglige behandlingsindsats hos tilbuddets læge minimum to gange årligt, og vurderes tilbuddet at en borger kan
profitere af en sundhedssamtale med tilbuddets sygeplejerske tilbydes dette. Der er blandt medarbejdere særligt fokus på det tværgående
samarbejde med anden sektor, særligt med regionens behandlingspsykiatrien. Tilbuddet møder flere og flere borgere med psykiatriske
udfordringer og har opnormeret, så der nu er ansat to dobbeltdiagnose sygeplejesker

I dagbehandlingen går medarbejderne somme tider en tur med borgerne og  der  foreligge et tilbud til alle indskrevne borgere om gratis adgang til
et fitnesscenter. Medarbejdere fortæller at der er tilbud om sund og god mad 2 gange i dagligt - borgerne er med til at lave mad og købe ind.
Borgerne har opgaver de skal hjælpe til med, mad laves til billige penge og med ukomplicerede opskrifter.
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Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Personalegruppen er sammensat på bagrund af deres forskellige sundhedsfaglige og socialfaglige uddannelsesmæssige profiler. Dette er i følge
ledelse og medarbejdere et bevidst valg for at kunne sætte flere kompetencer i spil i forhold til det helhedsorienterede fokus på borgerens
behandling.

Medarbejdere oplyser at behandlingen har fokus på alle forhold, der har med borgerens fysiske og mentale sundhed at gøre. Ved indskrivning i
tilbuddet udarbejdes et skema som giver et overblik over borgerens problemområder og det der skal arbejdes videre med. Endvidere bliver der sat
fokus- og samlet op på særlige problemstillinger når statusrapporterne evalueres med borgene. Hvis problemstillingen ligger udenfor tilbuddets
kompetenceområde, fx seksuelle overgreb, henvises der til andre relevante tilbud. Tilbuddet har mulighed for at følge borgeren til andre relevante
sundhedstilbud, hvis borgeren ønsker dette. 

I ungebehandlingen anvendes strukturerede forløb efter MOVE metoden.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview og observation af/med ledelse, medarbejdere og borgere, at tilbuddet i høj grad forebygger
overgreb. Det vurderes, at tilbuddets faglige tilgange, metoder og værdier samt medarbejdernes fokus på den sunde gruppekultur er medvirkende
årsag til, at konflikter og overgreb ikke forekommer i tilbuddet.

Tilbuddet har en beredskabsplan i forhold til at forebygge overgreb, som er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne.  

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske tilgang understøtter et konfliktfrit miljø uden vold og overgreb. Den pædagogiske tilgang til borgerne kan dog blive
udfordret af de fysiske rammer, når der skal konfliktforebygges i det ambulante tilbud. Der gives under interviews udtryk for, at regelsættet
omkring  den sundhedsfaglige behandling, og formidlingen heraf,  til tider giver anledning til uenighed og konflikter i dette tilbud.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Temaet har ikke været i fokus ved tilsynsbesøg 2022 på nogen af enhederne i tilbuddet, men er opdateret med seneste tilgængelig data fra
Tilbudsportalen. Kriterium 9 er opdateret i forhold til ny indikator 9d, hvis bedømmelse hviler på tilbuddets oplysninger og borgernes udsagn om
organiseringen af arbejdet og anvendelsen af ikke fastansatte medarbejdere. Tilbuddet benytter sig ikke af ikkefastansatte medarbejdere, og
indikator er derfor angivet med en score der neutraliserer indikator i forhold til den samlede tema-score. 

Der er foretaget en reorganisering i kommunen, så flere tilbud er lagt under samme øverste ledelse, med daglige ledere i de enkelte tilbud.
Tilbuddet har været organisatorisk forankret  sammen med beskæftigelsesområdet, senere sammen med handicap og rehabilitering (og
socialpsykiatri), og senest sammen med sundhedspleje og tandpleje . Der tilbydes ekstern faglig supervision og sparring til både ledelse og
medarbejdere. Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer og
personalegennemstrømning og sygefraværet på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Medarbejderne på begge enheder i tilbuddet beskriver lederen som nærværende og tilgængelig, og god til at holde medarbejderne informerede
om de ændringer, der arbejdes med at implementere.

Ledelsen og organisationsændringerne er stadig forholdsvis nye, men det er dog tilsynets vurdering, at den daglige leder har de fornødne
kompetencer til at drive tilbuddet i samspil med medarbejderne.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Det er Tilsynets vurdering at lederen har de nødvendige og relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Lederen er tiltrådt august 2021 som leder af
Rusmiddelcenteret ambulante tilbud, omfattende ambulant rusmiddelbehandling, med og uden substitutionsbehandling, på én matrikel og 
dagbehandlingen og Ungebehandlingen, som er beliggende samlet på en anden matrikel. Lederen har således det daglige ledelsesansvar på to
matrikler, og trods sammenfald i målgruppe, er der forskelle i kerneydelser og fokus i indsatsen for og med borgeren. 

Ledelsesansvaret er forholdsvis nyt,  og der er tale om ledelse af to matrikler, hvilket af tilsynet har en særlig opmærksomhed på i forhold til
ledelsens mulighed for at være nærværende og tilgængelig på flere matrikler samtidigt. 

Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision. Dette fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen og bekræftes gennem interview med både
ledelse og medarbejdere. Den generelle faglige refleksion hos medarbejderne i forhold til viden om målgruppen og de konkrete relevante indsatser
underbygger oplevelsen af et fagligt miljø med adgang til sparringer blandt medarbejder og ledelse, og af et tilbud der arbejder ud fra et ønske om
kontinuerligt at højne sin faglige bevidsthed og sine faglige kompetencer

Størstedelen af elementerne i indikatoren bedømmes at være opfyldt, men der pågår en relevant proces i forhold til at sikre at systematikken er
ensartet i det samlede tilbud.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at at den daglige drift varetages kompetent idet borgerne vurderes at have tilstrækkelig kontakt til personale
med relevante kompetencer. Konsekvenserne af den seneste organisationsændring vil fortsat være tema for Socialtilsynets opmærksomhed ved
de kommende tilsyn.

 

Temaet har ikke været i fokus ved tilsynsbesøg 2022 på nogen af enhederne i tilbuddet, men er opdateret med seneste tilgængelig data fra
Tilbudsportalen. Kriterium 9 er opdateret i forhold til ny indikator 9d, hvis bedømmelse hviler på tilbuddets oplysninger og borgernes udsagn om
organiseringen af arbejdet og anvendelsen af ikke fastansatte medarbejdere.  Tilbuddet benytter sig ikke af ikkefastansatte medarbejdere, og
indikator er derfor angivet med en score der neutraliserer indikator i forhold til den samlede kriterium-score

Indikator 9.a

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det er socialtilsynets bedømmelse at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med tilstrækkelige kompetencer. De borgere socialtilsynet
talte med under tilsyn på bege matrikler gav udtryk for forskellige oplevelser af,  hvorvidt de altid kunne få fat i kompetent og relevant personale i
forhold til de problemstillinger de henvendte sig med, men det skal tages med i betragtning, at borgernes i den ambulante rusmiddelbehandling
ikke på samme måde som borgerne i dag- eller ungebehandlingen opholder sig i tilbuddet længere tid ad gangen flere dage om ugen.

Indikatoren bedømmes opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne, men socialtilsynet vil fortsat følge op på tilbuddets adgang til lægefaglige
kompetencer, på trods af ændringer i den lægefaglige dækning, er tilstrækkelige i forhold til alle borgere.

Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddets ambulante enhed er næsten halveret det seneste år, og ligger med 11,76% ikke på et højere niveau
end sammenlignelige arbejdspladser. Personalegennemstrømningen har på den ambulante enhed været noget svingende de seneste år, men med
en tendens til at blive mere stabil.

Personalegennemstrømningen på tilbuddets dag- og ungetilbud bedømmes ud fra årsrapport 2020 idet årsrapport for 2021 ikke er tilgængelig for
socialtilsynet endnu. Af årsrapport for 2020 fremgår det, at personalegennemstrømningen har været på 18,18%, hvilket er markant højere end det
først oplyste tal på 8,3%, som dannede grundlag for indikatorscore i marts 2021.

 

Samlet set er tilbuddet, som andre lignende tilbud, udfordret i rekrutteringen og fastholdelse af kompetent personale.  Ledelsen har fokus på
denne udfordring og arbejder fokuseret med denne. 
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Indikator 9.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Sygefraværet på tilbuddets ambulante enhed har været stigende de seneste år og var i 2020 på 17,8 dage. Af årsrapporten 2021 fremgår det
imidlertid at sygefraværet på enheden var på 49,29 dage hvilket er højt i forhold til sammenlignelige tilbud. 

Sygefraværet på tilbuddets dag- og ungeenhed har de foregående år været bedømt til at være lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser,
men af årsrapport for 2020, som er nyeste tilgængelige tal på Tilbudsportalen ses at sygefraværet på enheden var på 51,27 dage,og dermed
bedømmes som højt. 

Ovenstående sygefravær, og den deraf følgende indikatorscore, skal ses i lyset af at tilbuddet samlet set blev hårdt ramt af seneste covid-19
smittebølge, og det må derfor forventes at der ved kommende opgørelse af sygefravær ses et markant fald i sygefraværet så tilbuddet samlet set
kommer på niveau for det der er en forventeligt sygefravær på arbejdspladser af denne type når der ikke verserer en pandemi i samfundet. 

Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.d
Bedømmelse hviler på tilbuddets oplysninger og borgernes udsagn om organiseringen af arbejdet og anvendelsen af ikke fastansatte
medarbejdere. Tilbuddet benytter sig ikke af ikkefastansatte medarbejdere, og indikator er derfor angivet med en score der neutraliserer indikator i
forhold til den samlede kriterium-score. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har de faglige, relationelle og personlige
kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov.
Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det
vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle
specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere,
møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har faglige kompetencer, der er relevante i forhold til tilbuddets valgte metoder, opsatte
målsætninger og målgruppens behov. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at både ledelse og medarbejdere forholder sig og handler
anerkendende og respektfuldt i forhold til borgerne. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkeltes borgers ønsker, behov og forudsætninger, og har
fokus på borgernes retssikkerhed.

I dialogen med medarbejderne på begge enheder i tilbuddet, se en høj grad af erfaring og relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppen.
Dette understøttes af dialogen med borgerne, der samstemmende oplever medarbejderne som fagligt dygtige, og anerkendende og respektfulde i
deres tilgang til borgerne, samt af dokumentation på medarbejdernes faglige kompetencer. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynet bedømmelse, at medarbejderne i tilbuddet besidder relevante, faglige og personlige kompetencer, der matcher målgruppens
behov og målsætninger for behandlingsindsatsen. Socialtilsynet vægter, at oplæring af nye medarbejdere tilrettelægges systematisk med
udgangspunkt i tilbuddets behov. Medarbejderne bedømmes at være i stand til tydeligt at kunne redegøre for, hvilke faglige og personlige
kompetencer, man som medarbejder bør besidde for at kunne imødekomme målgruppens behov.

På tilbuddet prioriteres det højt at rekruttere fagligt kompetente medarbejdere, og sikre relevant efteruddannelse, så medarbejdernes kompetencer
matcher varetagelsen af  opgaverne i tilbuddet. Ledelsen har en særlig opmærksomhed på behov for kompetenceudvikling i en periode hvor det
kan være vanskeligt at rekruttere fuldt kvalificeret personale. 

Indikator 10.a

Medarbejdergruppen, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det vægtes i socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets medarbejdergruppe samlet repræsenterer både social- og sundhedsfaglige kompetencer
med relevans for den borgerrettede indsats. Foruden at tilbuddet internt har de fornødne kompetencer til at yde en kvalificeret og
helhedsorienteret rusmiddelbehandling, er i rekrutteringsprocesser også opmærksomhed på nødvendigheden af at tilbuddet har de fornødne
kompetencer i forhold til at kunne facilitere koordinationen mellem tilbuddet og eksterne aktører som andre kommunale afdelinger og regionale
behandlingstilbud,  primært behandlingspsykiatrien.

Det er socialtilsynets bedømmelse, at medarbejdergruppen i høj grad har relevante uddannelser, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder, men at der med fordel  kan arbejdes med at tydeliggøre og dokumentere hvilke metodiske tilgange der benyttes i forhold til
den enkelte borgers behandlingsmål
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har relevante kompetencer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det vægtes i socialtilsynets bedømmelse, at både ledelsens og medarbejdernes kompetencer afspejler sig i samspillet med borgerne. Socialtilsynet
konstaterer under interview med ledelse, medarbejdere og borgerne på begge enheder, overensstemmelse i beskrivelsen af relevansen i
medarbejdernes faglige kompetencer i forhold til at imødekomme borgernes behov for helhedsorienteret rusmiddelbehandling. Socialtilsynet har
en opmærksomhed på at der, i tilbuddet som helhed,  endnu ikke er en talt eller beskrevet tydelighed omkring hvilke kompetencer der sættes i spil
i forhold til den enkelte borgers behandlingsforløb - et større fokus på hvilke faglige refleksioner/overvejelser der ligger bag medarbejdernes dialog
med borgerne kunne være med til at opfylde indikatoren i højere grad. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Det er socialtilsynets vurdering at Rusmiddelcentrets fysiske rammer, herunder omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er egnede i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de i nogen grad understøtter indsatsens formål og indhold. Tilbuddet er beliggende på 2 adresser, med den
ambulante behandling på en adresse, dag og ungebehandling på en anden adresse.

De fysiske rammer, herunder omgivelser, udformning, indretning og faciliteter, er egnede i forhold til tilbuddets målgruppe, og understøtter i
udgangspunktet indsatsens formål og indhold. Men samtidig er tilbuddet på begge lokationer udfordret af begrænset plads 

 

Dagbehandling og ungebehandling har til huse i lokaler centralt beliggende midt i Holbæk by. Der er ca. 10 minutters gang til stationen og centrum
af byen. Behandling finder sted i store lyse lokaler på Holbæks tidligere kaserne. Der forefindes kontorfaciliteter, samtalerum, grupperum, køkken
med mulighed for brugeraktiviteter, opholdsstue med brugercomputer m.m. I takt med at tilbuddet og særligt Ungebehandlingen vokser har der
ifølge medarbejdere og ledelse været logistiske problemer ift. pladsmangel.

 

Den ambulante behandling bor i lokaler i forbindelse med Holbæk sygehus, generelt fremstår tilbuddet velholdt og ikke nedslidt, men er i sin
indretning begrænset af, at lokalerne tydeligvis er etableret til andet formål. Ledelse og medarbejdere kompenserer i nogen udstrækning for
mange af udfordringerne med de fysiske rammer gennem tilrettelæggelsen af hvorledes ydelserne leveres til borgerne.

 

Det er nemt at komme til behandling både med bil og offentlige transportmidler på begge adresser,  tilbuddets adgangsforhold er ikke egnede til
kørestolsbrugere eller meget gangbesværede.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer i nogen grad er egnede til formålet. Endvidere er det Socialtilsynets bedømmelse,
at borgerne generelt trives i de fysiske rammer, og at rammer og faciliteter i nogen grad imødekommer borgernes særlige behov.

Der lægges i bedømmelsen vægt på tilbuddets adgangsforhold og indretning, der er mindre egnede for gangbesværede eller kørestolsbrugere. jf.
oplysninger på Tilbudsportalen.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.a
Generelt trives borgerne i de fysiske rammer, dog giver enkelte borgere som benytter det ambulante misbrugstilbud, udtryk for et ønske om at der
var muligheder for at adskille ventearealet således at borgere der venter på samtaler, borgere der venter på medicin og borgere der er i gang med
en nedtrapning ikke skulle have ophold på samme forholdsvise begrænsede areal
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer imødekommer i mindre grad borgernes særlige behov jf. indikator 14a. Særligt for borgere med begrænset eller manglende
gangfunktion er de fysiske rammer mindre egnede.

Medarbejderne forsøger at kompensere for udfordringerne ved de fysiske rammer ved at ændre på den praktiske udførelse af de borgerrettede
opgaver, men eksempelvis er borgere der er kørestolsbrugere og i substitutionsbehandling henvist til medicinudleveringen udenfor tilbuddet.

Tilbuddet har Igennem en årrække haft et tilbud til borgere, som er udfordret fysisk og psykisk og derfor har svært ved at møde op på tilbuddets
adresse. Det er sygeplejesker, som kører ud til borgerne med medicin og samtidig har fokus på deres almene sundhedstilstand.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

*Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

 

*Vurderingsgrundlag

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af samlet budget fremsendt, samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

*Begrundelse

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Den faglige kvalitet vurderes samlet set at være på et højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets
kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  

 

Socialtilsynet har den 15 juni. 2022 godkendt tilbuddets budget for det samlede tilbud, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Det vurderes at der er den fornødne økonomi til at sikre en generel kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Budgettet består af både ydelser efter Sundhedslov og Servicelov hvoraf substitutionsbehandling ikke ligger under lov om Socialtilsyn. Der er dog
gennemsigtighed i tilbuddets budget.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Godkendelsesbrev
Tilbudsportalen
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
Dokumentation
Tidligere tilsynsrapport

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
semistrukturerede interviews under tilsynsbesøg

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder
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